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Гранти — мікро, користь — максі
ПРОГРАМА. Державна служба зайнятості та Ощадбанк розпочали консультувати клієнтів, 
які бажають організувати новий або розвинути  наявний бізнес зі створенням робочих місць

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Сумчанка Євгенія Пазинич — 
далеко не новачок у бізне-

сі: тривалий час займається під-
приємництвом в галузі ремон-

ту та обслуговування автотран-
спортних засобів, має власну ав-
томобільну мийку. Давно вино-
шує задум про розширення біз-
несу з надання послуг професій-
ного хімічного чищення кили-
мів. Підприємниця вважає, що 

ця послуга в області недостатньо 
розвинена та перебуває на стадії 
становлення. 

Дуже часто після непро-
фесійної хімчистки замовни-
ки отримують послугу не най-
вищої якості — килими втра-

чають вигляд. Євгенія подбала 
про розроблення досконалого 
технологічного процесу, який  
забезпечить максимальний ре-
зультат і збереження ціліснос-
ті волокон та кольору виробу. 
Кожен засіб, який використо-

вуватиме, матиме сертифікат 
якості та безпеки, що гарантує 
не лише високу ефективність, а 
й не шкодитиме здоров’ю чле-
нів сім’ї, домашнім улю-
бленцям, не спричиняти-
ме алергічних реакцій. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІРИНА ВЕРЕЩУК:
«Якщо людина 

співпрацювала з ворогом, 
завдала шкоди інтересам 

держави, обіймала 
державну посаду, — 

для слідства та 
суду це серйозні 

аргументи».

Для внутрішнього 
споживання пшениці 
вдосталь

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА. Аграрії цього року зібрали 19,2 
мільйона тонн пшениці, що більш ніж удвічі перевищує обсяги річ-
ного внутрішнього споживання. Про це сказав перший заступник 
міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на 
пресконференції в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Наше внутрішнє споживання двох типів пшениці — фуражної 
і продовольчої — становить близько 7,5—8 мільйонів тонн за рік. 
Тобто в цей час у нас зібрано вдвічі більше, ніж наша річна потреба. 
Тому жодної загрози дефіциту немає», — наголосив він.

Тарас Висоцький зазначив, що збирання пшениці в Україні вже 
завершено. Загалом аграрії намолотили приблизно 19,2 мільйона 
тонн пшениці із середньою врожайністю понад 40 центнерів з гек-
тара.  Окрім пшениці, завершено збирання ячменю, якого намоло-
чено 5,5 мільйона тонн. Внутрішнє споживання цієї культури стано-
вить близько 2,5—3 мільйони тонн, додав посадовець. Також завер-
шено збирання озимого ріпаку, якого намолочено 3,1 мільйона тонн.

202 857 
вибухонебезпечних предметів знешкоджено 

з початку широкомасштабного вторгнення 
росії, обстежено територію площею  

70 856 гектарів
ШАНА. Прем’єр-міністр узяв участь у прощанні з Королевою 
Великої Британії Єлизаветою ІІ   

Україна разом  
з демократичним 
світом

Віцепрем’єр-міністр про те, що держслужбовців,  
які стали колабораціоністами, суворо покарають
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КУЛЬТУРА

«Урядовий кур’єр» аналізує, 
на що Україна витрачає 
міжнародні резерви та 
як планує поповнювати 
золотовалютні запаси

ГРОШІ

Художник,  
член-кореспондент НАМУ 
Борис Кузьма: «Ми зробили 
з шоломів артоб’єкти. 
Більшість з них купили» 7 

ДОКУМЕНТИ

«Деякі питання реалізації подачі заявки 
на придбання облігацій внутрішньої 
державної позики «Військові облігації» 
засобами Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг»
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ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру та повістка про виклик підозрюваного 

13.09.2022 громадянин України Кузьменко Юрій Олексійович, 
07.05.1972  р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк ….  відповідно до ст. ст. 42, 276, 277 та 278 КПК України, 
– повідомляється про те, що він підозрюється у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, тобто  
у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з 
виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господар-
ських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово 
окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держа-
ви-агресора.

Підозрюваний Кузьменко Ю.О., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України викликається на 10 год. 00 хв.  24.09.2022, 26.09.2022, 
27.09.2022 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях Шепотько Марини Андріївни за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченко, буд. 
7, кім. 131 (місце фактичного розташування) для допиту як підозрю-
ваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22022130000000356 від 09.08.2022. Наслідки та поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик визначені ст. ст. 138-139 КПК 
України. 

Телефон для зв’язку: 066 846 81 54.
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визна-

чені, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Кон-
ституції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за по-
силанням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

Старший слідчий слідчого відділу старший лейтенант  юстиції 
Марина ШЕПОТЬКО

ПОВІСТКА  
про виклик Коваля С. М.

Коваль Сергій Миколайович, 13.04.1977 року наро-
дження, який на теперішній час перебуває на тимчасо-
во окупованій території Донецької області, останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Прожекторна, буд. 7А, кв. 118, актуальне місце проживан-
ня якого не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 276, 
278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 24.09.2022 в 
період часу з 09:00 до 14:00, до службового кабінету До-
нецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС СВ 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана 
юстиції Бурикіна В. В. (номер телефону +380664895274), 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 
Боброва, буд. 32, для вручення повідомлення про підозру 
у кримінальному провадженні № 42022050000000118, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
13.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 25.09.2022, 
26.09.2022 та 27.09.2022 в період часу з 09:00 до 14:00 
для допиту в якості підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій.

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний 
вважається повідомленим про дату, час та місце виклику.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ ТА ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК БЕЗХАЗЯЙНОГО  
НЕРУХОМОГО МАЙНА

Буштинська селищна рада Тячівського району Закарпатської області повідомляє про 
виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, що знаходиться на тери-
торії Буштинської селищної територіальної громади:

1. Об’єкт «Будівництво на території Тереблянської сільської ради Тячівського району 
житлового комплексу, об’єктів соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструк-
тури для відселення мешканців смт Солотвино із прогнозованої зони деформації зем-
ної поверхні», розташований за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, село 
Теребля, вулиця Ярослава Мудрого.

Власників вказаного майна, просимо звернутися до Буштинської селищної ради з 
метою зняття з обліку протягом року з дня оприлюднення цього оголошення за адре-
сою: Закарпатська область, Тячівський район, смт Буштино, вул. Головна, будинок 91, 
тел. (97)700 0793.

В разі надання підтверджуючих документів, майно буде знято з обліку згідно з чин-
ним законодавством.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із процесуальним керів-
ником — прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури 16.09.2022 складено пові-
домлення про підозру Могильова Олександра Петровича, 24.08.1981 р.н. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України — добровільне зайнят-
тя громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тим-
часово окупованій території

Повідомлення про виклик Могильова О. П.
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Могильова Олександра Петровича, 

24.08.1981 року народження, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України — добровільне 
зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених 
на тимчасово окупованій території у кримінальному провадженні№22022080000001149, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2022 на 10 год. 00 хв. 
23.09.2022 та 26.09.2022 у кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Повідомлення про підозру
16.09.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001109 від 04.07.2022 складено про підозру Петрову 

Андрію Васильовичу, 03.08.1976 р.н., уродженця с. Сухоіванівка Василівського району Запорізької області, гро-
мадянина України, українця, який зареєстрований за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Тимо-
шівка, вул. Пушкіна, буд. 59, про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної 
з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупо-
ваній території.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик» за посиланням: https:// www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Петрова Андрія Васильовича, 03.08.1976 р.н., уродженця 

с. Сухоіванівка Василівського району Запорізької області, громадянина України, українця, який зареєстрований 
за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Тимошівка, вул. Пушкіна, буд. 59, для проведення слід-
чих дій за участю Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні №22022080000001109 від 04.07.2022, на 
09 год. 00 хв. 23.09.2022, на 10 год. 00 хв. 23.09.2022, на 12 год. 00 хв. 23.09.2022 та на 09 год 00 хв 24.09.2022 
у кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Повідомлення про підозру
16.09.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001109 від 04.07.2022 складено про підозру Жид-

кову Володимиру Олександровичу, 24.03.1978 р.н., уродженця с. Бурчак Василівського району Запорізької 
області, громадянина України, українця, який зареєстрований за адресою: Запорізька область, Василівський 
район, с. Бурчак, вул. Ювілейна, буд. 39, про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином України 
посади, в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у 
рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https:// www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Жидкова Володимира Олександровича, 24.03.1978 

р.н., уродженця с. Бурчак Василівського району Запорізької області, громадянина України, українця, який 
зареєстрований за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Бурчак, вул. Ювілейна, буд. 39, для 
проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні №22022080000001109 
від 04.07.2022, на 09 год. 30 хв. 23.09.2022, на 10 год. 30 хв. 23.09.2022, на 12 год. 30 хв. 23.09.2022 та на 09 
год 30 хв 24.09.2022 у кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000001114 за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за фактом вчи-
нення колишніми працівниками органів внутрішніх справ України дій на 
шкоду суверенітетові та територіальної цілісності України в інтересах Ро-
сійської Федерації, які сприяли у створенні на території Автономної Рес-
публіки Крим незаконних органів влади та функціонування незаконної 
системи органів внутрішніх справ на вказаній території.

У межах зазначеного кримінального провадження виникла необхід-
ність у проведенні процесуальних дій з громадянами:

- Веніковим Олександром Анатолійовичем, 18.12.1974 р.н., якому 
пропонуємо прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 22.09.2022 
(з 09:00 до 17:00) для проведення процесуальних дій;

- Хоміним Ігорем Ярославовичем, 22.12.1976 р.н., якому пропонує-
мо прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севас-
тополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 22.09.2022 (з 09:00 до 
17:00) для проведення процесуальних дій.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-

ні № 42016000000003310 за підозрою Семенухи Тетяни Борисівни, 

17.05.1982 року народження у вчиненні кримінального правопорушен-

ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної 

особи зібрано достатньо доказів для повідомлення про зміну раніше по-

відомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування ін-

шій стороні та вручення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 290 КПК України, 

пропонуємо підозрюваній Семенусі Тетяні Борисівні, 17.05.1982 р.н. 

прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севас-

тополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 23 вересня 2022 року  

(з 09:00 до 18:00) для проведення вказаних процесуальних дій.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Ляутіну Андрію Воло-
димировичу, 25.10.1972 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання та реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь,  вул. Гоголя, 81/16, кв. 
54, необхідно з’явитися 23 вересня 2022 року о 10 годині 00 хвилин до 
старшого слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Гандзюка А. М. 
за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, для вручення повідомлен-
ня про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, прове-
дення інших слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні  
№ 12018010000000068 від 04.05.2018 за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 4 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України. 
Наслідки неприбуття передбачені у ст. ст. 138, 139 КПК України. Повний 
текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про но-
ву підозру розміщуватиметься на вебсайті Офісу Генерального прокуро-
ра у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/
ua/posts/povidomlennya-pro-zminu-ranise-povidomlenoyi-pidozri-ta-pro-
novu-pidozru-povistka-pro-viklik-lyautina-av-na-23092022.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення військових адміністрацій 
населених пунктів у Херсонській області

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити:
Асканія-Нову селищну військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;
Борозенську сільську військову адміністрацію Бериславського району Херсонської 

області;
Великокопанівську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсон-

ської області;
Великолепетиську селищну військову адміністрацію Каховського району Херсон-

ської області;
Верхньорогачицьку селищну військову адміністрацію Каховського району Херсон-

ської області;
Горностаївську селищну військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;
Зеленопідську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;
Калинівську селищну військову адміністрацію Бериславського району Херсонської 

області;
Милівську сільську військову адміністрацію Бериславського району Херсонської області;
Мирненську селищну військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
Новомиколаївську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсон-

ської області;
Новотроїцьку селищну військову адміністрацію Генічеського району Херсонської області;
Станіславську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області;
Херсонську міську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області;
Ювілейну сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області.
2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній 

адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєн-
ного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у 
статті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 вересня 2022 року
№ 658/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 вересня 2022 р. № 813-р 
Київ

Про схвалення проекту листа Уряду України  
до Міжнародної організації з міграції  

щодо приєднання до Глобальної мережі  
з просування політики етичного  

найму «Global Policy Network  
on Recruitment»

Схвалити проект листа Уряду України до Міжнародної організації з міграції що-
до приєднання до Глобальної мережі з просування політики етичного найму «Global 
Policy Network on Recruitment».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 вересня 2022 р. № 818-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду  
державного бюджету для надання грантів  
на створення або розвиток садівництва, 

ягідництва та виноградарства 
1. Виділити в межах загального обсягу коштів, установленого абзацом першим 

пункту 11 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 532 

«Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання гран-
тів з метою створення або розвитку бізнесу» (Офіційний вісник України, 2022 р.,  
№ 54, ст. 3179), Міністерству економіки 34 625 тис. гривень за бюджетною програ-
мою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» на надання грантів для 
створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету. 

2. Міністерству економіки подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів та 
Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з 
цим розпорядженням. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 вересня 2022 р. № 817-р 
Київ

Про погодження обсягу придбання 
Національним агентством з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших 

злочинів, облігацій внутрішньої державної 
позики «Військові облігації» 

Погодити обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшу-
ку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за раху-
нок коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій вну-
трішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 300 300 000 (триста мільйо-
нів триста тисяч) гривень.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/89/22, справа № 185/3349/18 за обвинуваченням Топалової Олени Анатоліївни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено за адресою: вул. Дні-
провська, 135, м. Павлоград Дніпропетровська область.

Обвинувачена Топалова Олена Анатоліївна викликається для участі в підготовчому судовому засіданні, 
призначеному на 27 вересня 2022 року о 09.00 годині, у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце 
розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя М. С. Мицак
___________________________________________

Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропетровська (49083, м. Дніпро, вул. Новоселів-
ська, б. 9) 09.09.2022 року ухвалено відкласти підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022050030000186 від 18.04.2022 року, за об-
винуваченням Волошина Артема Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 111 КК України (справа № 199/5157/22). Обвинуваченому Волошину A. A. необхідно прибути до суду в 
підготовче судове засідання о 14-00 годині 27.09.2022 року.

Обвинувачений Волошин A. A., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Маріупольський район, 
смт. Нікольське, вул. Ярослава Мудрого, б. 171, може отримати копію ухвали про призначення підготовчого 
судового засідання в суді або ознайомитися з його змістом в Єдиному державному реєстрі судових рішень 
(пошук за номером справи).

Головуючий суддя Н. В. Машкіна
 ___________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Кв215/1487/18
Тернівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає Кисельову Зінаїду Ар-

кадіївну, Кисильову Марину Василівну, Коротких Іону Вікторівну, Коротких Ольгу Сергіївну, Абрамову Анаста-
сію Олександрівну, Абрамову Христину Олександрівну, для участі в судовому засіданні у кримінальному про-
вадженні про обвинувачення Літовченка Євгенія Анатолійовича. 08.03.1971 р.н., за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 3 ст. 153, п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 393 
КК України, яке відбудеться о 12:00 годині 26.09.2022 року за адресою : Дніпропетровська область, м. Кри-
вий Ріг, вул. Ухтомського, 23, зал № 5.

__________________________________________

В провадженні Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області перебуває кримінальне 
провадження № 172/820/21 по обвинуваченню Полякова Павла Борисовича, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

Ухвалою суду від 04.02.2022 року було постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кри-
мінальному провадженні по обвинуваченню Полякова Павла Борисовича, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

У зв’язку з цим, відповідно до зимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 27 вересня 2022 року о 13 год. 00 хв в залі судових засідань №2 Синельниківсько-
го міськрайонного суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, 
вул. Чехова, 1, обвинувачений Поляков Павло Борисович, 19.05.1969 року народження, який зареєстрований 
за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, смт. Васильківка, вул. Першотравнева,13а, 
для участі у розгляді вищезазначеного кримінального провадження.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Т. В. Прижигалінська 

Повідомлення про підозру
Прилуцьким районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській облас-

ті за погодженням з Прилуцькою окружною прокуратурою Чернігівської області, відповідно до ст.ст. 42, 111, 135, 
276, 277, 278 КПК України, 16.09.2022 повідомлено Карпову Олександру Сергійовичу, 15.05.1997 р.н., уроджен-
цю м. Узлова Тульської області Російської Федерації, проживаючому за адресою: м. Узлова Тульської облас-
ті Російської Федерації, вул. Братів Лапшиних, буд. 11, кв. 2, молодшому сержанту ЗС РФ, перебуваючому на поса-
ді командира відділення — санітара медичної роти приймально-сортувального взводу відділення збору та ева-
куації поранених 1-го танкового полку 2-ї Таманської мотострілкової дивізії (в/ч 58198), у кримінальному прова-
дженні №42022272210000030 від 28.02.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України (іншому порушенні законів та звичаїв війни, що передба-
чені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаному з умис-
ним вбивством, вчиненому групою осіб) та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15  
ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України (закінченому замаху на порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаному з умисним вбивством, 
вчиненому групою осіб).

Повний текст повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та пам’ятка про процесуальні пра-
ва та обов’язки підозрюваного Карпова Олександра Сергійовича, 15.05.1997 р.н.  українською та російською мовами 
доступні за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-povistki-pro-viklik-karpova-os-na-
19092022-23092022-26092022-original-ta-pereklad.

Повістка про виклик
Карпову Олександру Сергійовичу, 15.05.1997 р.н., що проживає за адресою: м. Узлова Тульської області Ро-

сійської Федерації, вул. Братів Лапшиних, буд. 11, кв. 2, Вам необхідно прибути о 10 год. 23.09.2022 року; о 10 год. 
26.09.2022 року та о 10 год. 29.09.2022 року до Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області за адресою Чер-
нігівська область, м. Прилуки, вул. 1-го Травня, 50-А для допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№42022272210000030 від 28.02.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, про-
курора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідоми-
ти про це зазначених осіб.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

Приватний нотаріус Синельниківського районного 
нотаріального округу Дніпропетровської області Ди-
дюк В. В. повідомляє, що після смерті Скапровського 
Володимира Петровича, 11.08.1950 року народжен-
ня, який помер 28.02.2022 року, останнім місцем ре-
єстрації якого було: Дніпропетровська область, Си-
нельниківський р-н, місто Першотравенськ, вулиця 
Чайковського, будинок 3, квартира 36, була заведена 
спадкова справа. Просимо усіх спадкоємців у строк 
до 28.12.2022 року звернутися до нотаріуса за адре-
сою: 52800, Дніпропетровська область, Синельників-
ський район, місто Першотравенськ, вулиця Пушкіна, 
1/2 (офіс нотаріуса).

Обвинувачений Мочар К. Ю., 01.07.1964 р.н., заре-
єстрований за адресою: Закарпатська область, Тячів-
ський район, смт Буштино, вул. Паркова, 11.

Вам необхідно з’явитися на 15 год. 15 хв. 
28.09.2022 до Ужгородського міськрайонного суду 
(суддя Зарева Н. І.) м. Ужгород, вул. Загорська, 53, 
для проведення засідання у кримінальному прова-
дженні №22020070000000007, за ознаками вчинення 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 
КПК України судовий розгляд може здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого.

Капшеєв С. В. на підставі ст. ст. 133, 135 КПК Укра-

їни, Вам необхідно з’явитися 23.09.2022, 24.09.2022 

та 26.09.2022 о 10:00 до старшого слідчого в ОВС СВ  

УСБУ в Черкаській області Рябця Д. А., р.т. (0472) 398-

753, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, для до-

питу як підозрюваного у кримінальному провадженні 

№22021250000000026 від 18.05.2021. Поважні при-

чини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. На-

слідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Октябрський районний суд м. Полтави викликає 
Горобця Бориса Сергійовича, 12.01.1988 року наро-
дження у підготовче судове засідання призначене на 
10.00 годин 29.09.2022 року у справі № 646/1584/17 
для розгляду кримінального провадження за обви-
нуваченням Горобця Бориса Сергійовича у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочину), передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Адреса суду: м. Полтава, вул. Навроцького. 5 .
Суддя А. В. Сметаніна

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України по-

відомляю, що 20.09.2022 у кримінальному провадженні, внесено-
му 14.05.2022 до ЄРДР за №62022080030000075 за ознаками вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з яким, Шершень Максим Вікторо-
вич, 14.10.1986 року народження, уродженець с. Бугрувате, Охтирсько-
го району, Сумської області, громадянин України, який зареєстрований 
та проживає за адресою м. Херсон, вул. Будьонного, буд. №12, кв. №232, 
будучи громадянином України, вчинив умисні дії на шкоду суверенітето-
ві, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, дер-
жавній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом перехо-
ду на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, 
тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Шершень Максим Вікторович, 14.10.1986 року народження, зареє-

стрований за адресою м. Херсон, вул. Будьонного, буд. №12, кв. №232, 
відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, на 14 год. 00 хв. 
23.09.2022, на 14 год. 00 хв. 26.09.2022, на 14 год. 00 хв. 29.09.2022 Вам 
необхідно з’явитись до слідчого ТУ ДБР у м. Мелітополі, який знаходить-
ся за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 174а, для допиту в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022080030000075 
від 14.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 20.09.2022 у кримінальному провадженні  

№ 42022230000000225 від 29.06.2022, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 
111, 135, 276, 277, 278 КПК України, складено письмове повідомлення 
про підозру Базалію Андрію Вікторовичу, 01.03.1988 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України, а саме добровільному зайнятті громадянином України по-
сади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасо-
во окупованій території. 

Повістка про виклик
Підозрюваному Базалію Андрію Вікторовичу, 01.03.1988 року наро-

дження, громадянину України, уродженцю м. Херсона, зареєстровано-
му за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 57, гурт. 9, фактично про-
живаючому за адресою:  м. Херсон, вул. Фонтанна, буд. 19/70, відпо-
відно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 26, 
27 та 28 вересня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 
00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служби 
безпеки України, для вручення повідомлення про підозру, проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42022230000000225 від 29.06.2022 за підозрою Вас у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінально-
го процесуального кодексу України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 20.09.2022 у кримінальному провадженні  

№ 42022230000000225 від 29.06.2022, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 
111, 135, 276, 277, 278 КПК України, складено письмове повідомлення 
про підозру Оскаленку Денису Павловичу, 27.04.1981 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України, а саме добровільному зайнятті громадянином України по-
сади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасо-
во окупованій території.  

Повістка про виклик
Підозрюваному Оскаленку Денису Павловичу, 27.04.1981 року наро-

дження, громадянину України, уродженцю м. Херсона, зареєстровано-
му та фактично проживаючому за адресою: м. Херсон, вул. Котовсько-
го, буд. 44, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 26, 27 та 28 вересня 2022 року в період часу з 09 год. 00 
хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташований підроз-
діл Служби безпеки України, для вручення повідомлення про підозру, 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42022230000000225 від 29.06.2022 за підозрою Вас у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримі-
нального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України по-

відомляю, що 20.09.2022 у кримінальному провадженні, внесено-
му 14.05.2022 до ЄРДР за №62022080030000075 за ознаками вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з яким, Стусенко Євген Геннадійо-
вич, 05.07.1986 року народження, уродженець м. Херсон, громадянин 
України, який зареєстрований та проживає за адресою м. Херсон, вул. 
49 Гвардійської Дивізії, буд. №18, корп. № 3, кв. №232, будучи грома-
дянином України, вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, еко-
номічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік во-
рога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Стусенко Євген Геннадійович, 05.07.1986 року народження, зареє-

стрований за адресою: м. Херсон, вул. 49 Гвардійської Дивізії, буд. №18, 
корп. № 3, кв. №232, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК Украї-
ни, на 11 год. 00 хв. 23.09.2022, на 11 год. 00 хв. 26.09.2022, на 11 год. 
00 хв. 29.09.2022 Вам необхідно з’явитись до слідчого ТУ ДБР у м. Ме-
літополі, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 
174а, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 62022080030000075 від 14.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій. 

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 20.09.2022 у кримінальному провадженні  

№ 42022230000000225 від 29.06.2022, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 
111, 135, 276, 277, 278 КПК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру Ковбасі Ірині Анатоліївні, 21.03.1992 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України, а саме добровільному зайнятті громадянином України по-
сади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасо-
во окупованій території.  

Повістка про виклик
Підозрюваній Ковбасі Ірині Анатоліївні, 21.03.1992 року народжен-

ня, громадянці України, уродженці м. Берислав Бериславського району  
Херсонської області, зареєстрованій за адресою: м. Херсон, вул. І. Вазо-
ва, буд. 1, кв. 34, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 26, 27 та 28 вересня 2022 року в період часу з 09 год. 00 
хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташований підроз-
діл Служби безпеки України, для вручення повідомлення про підозру, 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42022230000000225 від 29.06.2022 за підозрою Вас у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримі-
нального процесуального кодексу України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 20.09.2022 у кримінальному провадженні  

№ 42022230000000225 від 29.06.2022, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 
111, 135, 276, 277, 278 КПК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру Чернушенку Віктору Володимировичу, 14.07.1984 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме добровільному зайнятті громадянином 
України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на 
тимчасово окупованій території.  

Повістка про виклик
Підозрюваному Чернушенку Віктору Володимировичу, 14.07.1984 ро-

ку народження, громадянину України, уродженцю с. Висунськ Березне-
гуватського району Миколаївської області, зареєстрованому за адре-
сою: м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 187А та фактично проживаючому 
за адресою: м. Херсон, вул. Кримська буд. 137, кв. 72, відповідно вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 26, 27 та 28 верес-
ня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий 
територіально розташований підрозділ Служби безпеки України, для 
вручення повідомлення про підозру, проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022230000000225 
від 29.06.2022 за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.



20 вересня 2022 року, вівторок, № 202 www.ukurier.gov.ua 11

ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження
Обвинувачений Яковенко А. О., 07.03.1969 р.н., за-

реєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ко-
рольова, буд. 54, кв. 81 відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України викликається у судове засідання, що від-
будеться 29 вересня 2022 року о 10.00 годині в залі су-
дових засідань № 130 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судових засіданнях в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Крім того обвинуваченому Яковенко А. О. 
роз’яснюється, що відповідно до ч. 2 ст. 31 КПК України 
кримінальне провадження в суді першої інстанції що-
до злочинів, за вчинення яких передбачено покарання 
у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, 
здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів 
лише за клопотанням обвинуваченого.

Кримінальне провадження стосовно кількох обвину-
вачених здійснюється колегіально судом у складі трьох 
суддів стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один 
із них заявив клопотання про такий розгляд.

Суддя Осіік Д. В.

 Повідомлення про завершення спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 12013170480003022 від 24.05.2013 за підозрою 
Днепровської Г. І. у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК 
України та відкриття стороні захисту матеріалів досу-
дового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 290 КК України повідо-
мляється підозрювана Днепровська Галина Іванівна, 
01.05.1965 року народження, остання відома адре-
са реєстрації: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 
104, кв. 106, на теперішній час без реєстрації на те-
риторії України, про те, що 19.09.2022 спеціальне до-
судове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12013170480003022 від 24.05.2013, в якому остан-
ній повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 
ст. 366 КК України, буде завершено. У зв’язку з чим, 
Ви, Днепровська Г. І. маєте право на ознайомлення із 
матеріалами досудового розслідування у період ча-
су з 19 вересня 2022 з 09.00 години у приміщенні Ки-
ївської окружної прокуратури м. Одеси, за адресою:  
м. Одеса, вул. Краснова, 10, а також в порядку ч. 6  
ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні об-
винувачення наявні матеріали, які плануєте викорис-
товувати, як доказ у суді.

ПОВІСТКА 
про виклик до суду обвинуваченого  

Матвєєва Михайла Миколайовича в порядку  
спеціального судового провадження

Обвинувачений Матвєєв Михайло Миколайович, 
16.02,1980 р.н., громадянин Російської Федерації, 
відповідно до статей 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судові засідання, які відбудуться: 26 верес-
ня 2022 року о 09 годині 00 хвилин, 03 жовтня 2022 
року о 14 годині 30 хвилин, 10 жовтня 2022 року о 
14 годині 00 хвилин, 17 жовтня 2022 року о 14 годи-
ні 00 хвилин в порядку спеціального судового прова-
дження в залі судових засідань № 2 Іванівського ра-
йонного суду за адресою: Одеська область Березів-
ський район, селище Іванівка, вул. Центральна, 81 А, 
для участі у розгляді справи кримінального прова-
дження №499/29/20 за його обвинуваченням у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 286 КК України.

Обвинувачений зобов’язаний повідомити суд про 
причини своєї неявки. У разі неповідомлення суду 
про причини неявки в судове засідання, вважається, 
що учасник судового процесу не з’явився в судове за-
сідання без поважних причин.

Суддя Олександр КРАВЧУК

Оголошення про виклик у судове засідання  
обвинуваченого Бондаренко Костянтина Ігоровича 

Справа №522/6460/17 Провадження № 1-кп/496/149/22
Біляївський районний суд Одеської області викли-

кає обвинуваченого Бондаренко Костянтина Ігорови-
ча, 24.04.1993 року народження (останнє відоме місце 
проживання: Одеська область, Біляївський район, с. Хо-
лодна Балка, вул. Молодіжна, 13) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
о 10 год. 00 хв. 30 вересня 2022 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт, або документ, який посвідчує особу. Підго-
товче судове засідання відбудеться у приміщенні Біля-
ївського районного суду Одеської області за адресою: 
Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з його зміс-
том.

У разі неявки обвинуваченого до суду, криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи 
звертайтесь до канцелярії суду за тел.: тел. 063-367-29-
14, E-mail: inbox@bl.od.court.gov.ua

Суддя Валерій БУРАН

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знахо-
диться кримінальна справа № 510/1665/21 за обвинуваченням Бурєє-
ва Володимира Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання по справі призначено на 04.10.2022 р. о 10 годині 
30 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область,  
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Бошков І. Д. тел. (093) 3586254.

Суд викликає обвинуваченого Бурєєва Володимира Вікторовича, відо-
ма адреса: Одеська обл., Ізмаїльський район, Ренійська МТГ, с. Лиман-
ське, вул. Поштова, 4Б.

Явка до суду є обов’язковою. Наслідки неприбуття до суду обвинува-
ченого, передбачені статтею323 КПК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Селіванов Олексій Володимирович, 05.07.1979 р.н., зареє-
стрований: м. Одеса, вул. Бреуса, 61/8, кв.58, відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України викликається в судові засідання, що відбудуться 29.09. 2022 року 
об 11 годині 00 хвилин, 04.10. 2022 року о 10 годині 00 хвилин, 12.10. 2022 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин, 24.10.2022 року о 13 годині 30 хвилин до зали судо-
вих засідань № 231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Баранов Георгій Георгійович, 11.01.1974 р.н., проживаючий 
за адресою: м. Севастополь, бухта Козача, військова частина А1845 та обвину-
вачений Пазинич Віктор Васильович, 15.06.1968 р.н., проживаючий за адресою:  
м. Севастополь, вул. Горпищенко, буд. 110, кв. 305 відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликаються в судові засідання, що відбудуться 28 верес-
ня 2022 року о 14.30 годині та 12 жовтня 2022 року о 14.00 годині в залі судо-
вих засідань № 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судових засіданнях в якості обвинувачених.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя Осіік Д. В.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міс-

та Севастополя здійснюється процесуальне керівни-

цтво досудовим розслідуванням у кримінальному 

провадженні № 42016000000002823 від 12.10.2016 за 

підозрою Колупаєвої Ольги Анатоліївни, 09.02.1981 

року народження, у вчиненні кримінального правопо-

рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (дер-

жавна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження 

стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів 

для зміни раніше повідомленої підозри та для скла-

дання обвинувального акта, у зв’язку із викладеним 

керуючись ст. ст. 110, 290, 297–5 КПК України пропо-

нуємо підозрюваній Колупаєвій О. А. прибути разом 

зі своїм захисником до прокурора відділу прокурату-

ри Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-

ля Бавикіна В. В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-

верх) 21.09.2022, 22.09.2022, 23.09.2022 (з 09:00 до 

18:00) для проведення вказаних процесуальних дій.

Повідомлення про підозру
м. Харків              16 вересня  2022 року
Поляков Андрій Олександрович, 03.08.1993 р.н., 

громадянин України, на підставі ст. ст. 36, 135, 276, 
277, 278 КПК України, Вам у кримінальному прова-
дженні № 62022170020000132 від 08.03.2022 повідо-
мляється про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного визна-
чені зокрема ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 
59, 62, 63 Конституції України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Поляков Андрій Олександрович, 03.08.1993 р.н., 
місце реєстрації: вул. Перемоги, с. Вовчанські хуто-
ри Чугуївського району Харківської області, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитись  23.09.2022; 26.09.2022; 27.09.2022 о 10 
год. 00 хв. до Другого слідчого відділу (з дислокацією 
у м. Харкові) територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Полта-
ві, розташованого за адресою: вулиця Євгена Котля-
ра, 7, місто Харків (каб. № 6) для допиту в якості підо-
зрюваного та проведення інших процесуальних дій по 
даному кримінальному провадженню.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міс-

та Севастополя здійснюється процесуальне керівни-

цтво досудовим розслідуванням у кримінальному 

провадженні № 42016000000002836 від 12.10.2016 

за підозрою Птіциної Валентини Іванівни, 12.05.1953 

року народження, у вчиненні кримінального правопо-

рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (дер-

жавна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження 

стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів 

для зміни раніше повідомленої підозри та для скла-

дання обвинувального акта, у зв’язку із викладеним 

керуючись ст. ст. 110, 290, 297–5 КПК України про-

понуємо підозрюваній Птіциної В. І. прибути разом зі 

своїм захисником до прокурора відділу прокурату-

ри Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-

ля Бавикіна В. В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-

верх) 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022 (з 09:00 до 

18:00) для проведення вказаних процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

19.09.2022 слідчим суддею Вінницького міського су-
ду Вінницької області постановлено ухвалу про здій-
снення спеціального досудового розслідування щодо 
Коновалов Андрій Олександрович, 20.09.1986 р.н.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Коновалов Андрій Олександрович, 
20.09.1986 р.н., місце проживання: Луганська обл.,  
м. Довжанськ (раніше Свердловськ), вул. Ентузіастів, 
буд. 2, згідно ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 
23 вересня 2022 року о 10 год. 00 хв. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчо-
го Мироненка А. О., тел. (0432)599249, для проведен-
ня процесуальних дій за Вашою участю у присутності 
захисника, в тому числі: повідомлення про завершення 
досудового розслідування, надання доступу до матері-
алів досудового розслідування, вручення копії обвину-
вального акту, реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання у к/п № 22022130000000354 від 08.08.2022. По-
важні причини неприбуття на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 
УСБУ у Вінницькій області Андрій МИРОНЕНКО

Повідомлення про підозру 
Повідомляю, що 20.09.2022 у кримінальному провадженні № 22022230000000012 від 04.03.2022, відповідно до ст.ст. 36, 

40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру Науменку Олександру Володи-
мировичу, 28.07.1978 року народження, уродженцю м. Донецьк, зареєстрованому за адресою: РФ, Ставропольський Край, 
м. Ставрополь, вул. Радянська, буд. 16, кімната 316, фактично проживаючому за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, буд. 
36 (територія В/Ч № 3056 Національної гвардії України), громадянину Російської Федерації у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (віддання наказу про жорстоке поводження з військовополоненими). 

Повний текст повідомлення про підозру та повістки про виклик, викладених російською та українською мовами, розмі-
щуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спе-
ціального досудового розслідування». 

Повістка про виклик  
Підозрюваному Науменку Олександру Володимировичу, 28.07.1978 року народження, уродженцю м. Донецьк, зареє-

строваному за адресою: РФ, Ставропольський Край, м. Ставрополь, вул. Радянська, буд. 16, кімната 316, фактично про-
живаючому за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, буд. 36 (територія В/Ч № 3056 Національної гвардії України), громадя-
нину Російської Федерації, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 23, 28 вересня 2022 ро-
ку та 04 жовтня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташований під-
розділ Служби безпеки України для вручення повідомлення про підозру, проведення інших слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22022230000000012 від 04.03.2022 за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 438 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України.

Postindustria LTD (In Voluntary Liquidation)
Company No. (1526115)
Notice is hereby given that in accordance with Section 204 (1) (b) of the BVI Business Companies 

Act 2004, Postindustria LTD, a company incorporated in the territory of the British Virgin Islands is in 
the process of voluntary liquidation, which commenced on 23rd August 2022.  The liquidator is Mrs. 
Annabelle Jean-Louis of 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles

/Signature/
Mrs. Annabelle Jean-Louis Voluntary Liquidator

Postindustria LTD (У добровільній ліквідації)
Номер компанії (1526115)
Цим повідомленням оголошується, що у відповідності до параграфу (b), пункту 1, Розділу 204 

Закону «Про підприємницькі компанії Британських Віргінських Островів» 2004 року, «Постінду-
стрія ЛТД» (Postindustria LTD), компанія зареєстрована на території Британських Віргінських Ост-
ровів, знаходиться в процесі добровільної ліквідації, що розпочалась 23 серпня 2022 р. Ліквідато-
ром є пані Анабель Жан-Луї (Annabelle Jean-Louis), адреса якої: 306 Вікторія Хауз, Вікторія, Maе, 
Сейшельські Острови (306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelle).

/Signature/
Пані Анабель Жан-Луї добровільний ліквідатор

Повідомлення-повістка про виклик до суду

Вінницький міський суд Вінницької області повідо-
мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17 в залі судових засідань № 13, 28.09.2022 року 
об 11:00 годині відбудеться судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Баклано-
ва Євгена Павловича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення, а саме, обвинувачений Бакланов Є. П. та за-
хисник Півнюк А. О.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду, просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає суддя Вінницького міського суду 
Вінницької області Іванченко Я. М.

Горобець Олег Миколайович
97578, АР Крим, 
Сімферопольський район, с. Перевальне, 
вул. Октябрська, 51

Повістка про судовий виклик
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, 

що Ви викликаєтесь в підготовче судове засідання в якос-
ті обвинуваченого по кримінальному провадженню (судо-
ва справа № 490/373/22) за обвинуваченням Горобця Оле-
га Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, яке відбудеться 
у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва, 
розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 
41/12, (каб. №9) 27.09.2022 року о 14:00 год.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя С. О. Медюк

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викли-

кає Рибалку Тетяну Володимирівну, 10.10.1991 р.н., 
громадянку України, українку, зареєстровану за адре-
сою: Запорізька область, Пологівський район, с. Бла-
говіщенка, вул. Шевченка, б. 11, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру та проведення 
слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у кримі-
нальному провадженні №22022080000000156 від 
15.04.2022 за підозрою Рибалки Тетяни Володими-
рівни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та за ознака-
ми вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України на 14 год. 
00 хв. 24.09.2022, на 14 год. 00 хв. 26.09.2022 у кабі-
нет № 115 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Гринюк Світлану Іванівну, 28 грудня 1969 р.н., 
уродженку м. Старобільськ Луганської області, заре-
єстровану за адресою вул. Ватутіна, 68, кв.14, м. Ста-
робільськ, Старобільського району, Луганської об-
ласті, громадянку України, як обвинувачену в кри-
мінальному провадженні № 42022132580000066 від 
02.05.2022 року за ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

Судове засідання відбудеться 23 вересня 2022 року 
на 12-30 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Ка-
федральна, 4, кабінет 5. 

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченої Гринюк Світлани Іванівни у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження остання вважається належним чином 
ознайомленою з її змістом. 

Суддя О. Г. Літвінова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +4..+9 +10..+15 Черкаська +3..+8 +10..+15
Житомирська +3..+8 +9..+14 Кіровоградська +3..+8 +12..+17
Чернігівська +4..+9 +9..+14 Полтавська +4..+9 +11..+16
Сумська +3..+8 +10..+15 Дніпропетровська +4..+9 +13..+18
Закарпатська +4..+9 +11..+16 Одеська +6..+11 +14..+19
Рівненська +3..+8 +9..+14 Миколаївська +4..+9 +13..+18
Львівська +3..+8 +8..+13 Херсонська +8..+13 +15..+20
Івано-Франківська +3..+8 +8..+13 Запорізька +7..+12 +15..+20
Волинська +3..+8 +9..+14 Харківська +5..+10 +14..+19
Хмельницька +3..+8 +9..+14 Донецька +7..+12 +15..+20
Чернівецька +4..+9 +10..+15 Луганська +5..+10 +15..+20
Тернопільська +3..+8 +9..+14 Крим +8..+13 +15..+20
Вінницька +4..+9 +10..+15 Київ +7..+9 +11..+13

Укргiдрометцентр

КС «ЗАСТАВНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 44288203) повідомляє своїх членів про 
проведення загальних зборів, які відбудуться 23 жовтня 2022 р. о 10 годині за 
адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 81А.

Реєстрація з 09.00 до 10.00.
Порядок денний

1. Внесення змін і доповнень до Статуту кредитної спілки.
2. Обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії.
3. Прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шля-

хом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або внесення додатко-
вих пайових внесків.

4. Прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кре-
дитної спілки.

5. Затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредит-
ний комітет та правління.

6. Інші питання.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Рос-
току Любомира Станіславовича, 02.06.1995 р.н., уродженця  
м. Слов’янськ Донецької області, як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні №296/9026/18 1-кп/296/185/22 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьонова В. Є., в 
судове засідання, що призначено на 26 вересня 2022 р. на 09 год. 
00 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира 
за адресою м. Житомир, майдан Соборний,1, каб. 106. Явка обви-
нуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Втрачене посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорно-
бильської катастрофи (категорія 1) серія А №112849с, видане Київобл-
держадміністрацією  від 06.07.2007 року, та  вкладка учасника ліквіда-
ції наслідків аварії на Чорнобильській АЕС №1 до вищевказаного по-
свідчення на ім’я Ярмаченко Олена Анатоліївна, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України по-

відомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
24.06.2022 під № 22022000000000328 за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з яким Єфремов Олексій Михай-
лович, 26.03.1972 р.н., місце реєстрації: м. Донецьк, пр. Комсомоль-
ський, буд. 31, кв. 46, підозрюється у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України — умисні дії, спря-
мовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним фор-
муванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені 
громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за ви-
нятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Укра-
їні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агре-
сора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-
агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі інших ак-
тивів представникам держави-агресора, її збройним формуванням  
та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесу-
альні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» 
за посиланням: https:// www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-
tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Єфремов Олексій Михайлович, 26.03.1972 р.н., 

місце реєстрації: м. Донецьк, пр. Комсомольський, буд. 31, кв. 46, 
на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки Украї-
ни  Леня А.В. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, каб. 703, 
н.т.: (044) 256-92-21, як підозрюваному у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України на 26.09.2022 
о 10:00 год., на 27.09.2022 о 10:00 год., на 28.09.2022 о 10:00 год. 
(для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту та 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22022000000000328 в якості підозрюваного).

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Керівник Донецької обласної прокуратури у кримінальному прова-

дженні внесеному до ЄРДР за № 12022050000000597 від 24.06.2022 за 
ч. 5 ст. 111-1 КК України, встановивши наявність достатніх доказів для 
підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно 
до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Якименко Альону Володимирівну, 03.09.1985 року народження, 

уродженку смт. Нікольське, Маріупольського району, Донецької об-
ласті, громадянку України, раніше не засуджену, мешкаючу та заре-
єстровану за адресою: Донецька область, Маріупольський район,  
смт Нікольське, вул. Свободи, буд. № 25 кв. № 34 про підозру у добро-
вільному зайнятті пов’язаною з виконанням організаційно-розпоряд-
чих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному орга-
ні влади, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визна-
чені, зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Кон-
ституції України.

Повний текст повідомленні про підозру розміщено на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за по-
силанням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Якименко Альона Володимирівна, 03.09.1985 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК Укра-
їни викликається 26.09.2022 об 11:00 год., 27.09.2022 об 11:00 год., 
28.09.2022 об 11:00 год. до будівлі Донецької обласної прокуратури 
(Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. №32, каб. 
№27) для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни, для допиту як підозрюваної та проведення процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 12022050000000597 від 24.06.2022. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у 
ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі можливість застосування при-
воду та здійснення спеціального досудового розслідування.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-

али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ве-
дути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикоруп-
ційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 27 вересня 2022 року о 13 годині 00 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володими-
рович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець 
м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє 
відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 27 вересня 2022 
року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), 
головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро        20 вересня 2022 року  
Старший слідчий в ОВС 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у 

м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях Кременчуцький Єгор Анатолійович, розглянувши матеріали кримі-
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 22022130000000306 від 21.07.2022 та встановивши наявність 
достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 
111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Шестаку Олександру Дмитровичу, 23.02.1998 р.н., уродженцю с. Пав-

лівка Білокуракинського району Луганської області,  зареєстрованому за 
адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Павлівка, вул. Підгірна, 
17, раніше не судимому, про підозру у добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, 
створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу 
Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: 
«https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний 

Шестак Олександр Дмитрович, 23.02.1998 р.н., до слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, пл. Шевченка, 7, о 10 год. 00 хв. 24.09.2022, о 10 год. 00 хв. 25.09.2022, 
о 10 год. 00 хв. 26.09.2022 для допиту у якості підозрюваного та проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР за № 22022130000000306 від 21.07.2022.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 
138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та 
здійснення спеціального досудового розслідування.  

Телефон для зв’зку: 0668468154.
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 3 управління 

капітан юстиції  Єгор КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий відділу Головного слідчого управління Державного бюро роз-

слідувань Алехіна К.О. за погодженням із прокурором відділу Офісу гене-
рального прокурора Фомченковим В. М. відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 
135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Муравйовій Людми-
лі Вікторівні, 02.10.1974 р.н., мешкає за адресою: Луганська область, Сва-
тівський район, смт Білокуракине, провулок Колгоспний, буд.3, громадян-
ці України, про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умо-
вах воєнного стану).

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-muraviovoyi-lv

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрювана Муравйова Людмила Вікторівна, 02 жовтня 1974 року на-

родження, яка проживає за адресою: Луганська область, Сватівський ра-
йон, смт Білокуракине, провулок Колгоспний, буд.3, відповідно до вимог 
ст. ст. 133-135, 276 КПК України, Вам необхідно з’явитись на 10 год. 00 
хв. 26.09.2022, на 10 год. 00 хв. 27.09.2022 та на 10 год. 00 хв. 28.09.2022 
до слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 
Алехіної Катерини Олегівни за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, 
каб. № 306 тел. (044) 365-40-00 для допиту в якості підозрюваної у кримі-
нальному провадженні № 62022000000000148 від 17.03.2022 за ч. 2 ст. 111 
КК України, а також для проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: затримання, три-
мання під вартою або відбування покарання; обмеження свободи пересу-
вання внаслідок дії закону або судового рішення; обставини неперебор-
ної сили; відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 
внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або перебування 
в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умо-
ви неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких ро-
дичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому 
життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, які 
об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. Якщо підозрюва-
ний.  який був у встановленому законом порядку викликаний, не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на 
виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, 
суду. Також до підозрюваного може бути застосовано привід. 

Повідомлення по справі  
(у порядку спеціального судового провадження) 

Обвинувачений Михайлов Володимир Петрович, 26.03.1956 р.н., останнє ві-
доме місце проживання м. Донецьк, вул. Краснознаменна, буд. №125, відповід-
но до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 12.09.2022 р. 
Корольовським районним судом м. Житомира по кримінальному провадженню  
№ 22017060000000009 по обвинуваченню Михайлова Володимира Петровича 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України постановлено вирок по справі.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира іnbоx@kl.zt.соurt.gov.uа.

Суддя  В. Є. Аксьонов

Втрачений додаток до диплома бакалавра КВ № 36687035 
на ім’я Бузовська Яна Олександрівна, виданий ТОВ «Інститут 

менеджменту та фінансів при КНУ ім. Тараса Шевченка» від 01.07.2009, 
вважати недійсним.
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